BRANCHEDAG
-MØD MUSIKBRANCHEN, FÅ SPARRING
OG NY INSPIRATION TIL DIT ARBEJDE
MED URBANMUSIK

GIRLS ONLY!
URBAN ONLY!

FORBRÆNDINGEN
ALBERTSLUND
LØRDAG D. 28.9.19
KL. 10-16.30

MØD DEN URBANE
MUSIKBRANCHE:

RAPPERE, SANGERE,
SANGSKRIVERE,
PRODUCERS, FORLAG,
LABELS,
BOOKINGAGENTURER.
ROLLEMODELLER, MUSIKBRANCHE &
LIGESINDEDE

TILMELDINGSFRIST
17- 9 - 2019
@
kulturmetropol.dk/urbangrrls

PROGRAM

DEL 1: INSPIRATION

LIVEPODCAST - DEN KVINDELIGE HIPHOPHISTORIE
v/ Karen Mukupa (rapper) og Fie Neergaard (radiovært på P3, blandt andet på hiphopprogrammet Sovsen)
Sammen med en af de første kvindelige rappere i Danmark, Karen Mukupa, kigger vært
Fie Neergaard på hvilke kvinder, der har banet vejen for det boom af kvindelige
rappere, vi har i dag, og hvordan kulturen omkring dem er.

IRIS GOLD - ROLLEMODELPORTRÆT

IRIS GOLD er en kunstner, der de sidste par år har slået sit navn fast som et af de
bedste livenavne på den danske scene. Hun er sanger og rapper og har prøvet kræfter
med både USA og London, inden Danmark igen tog imod hende med åbne arme.
Hør, hvordan Iris Golds karriere har formet sig – både op- og nedture, og få tips og
tricks til din egen karriere.
www.facebook.com/irisgoldmusic/

DEL II: VIDEN OG NETVÆRK
ET CRASHCOURSE I URBAN-MUSIKBRANCHEN
v/ Anne Sofie Jeremiassen, tidl. Head of Virgin m.m.
Anne Sofie vil kortlægge musikbranchen. Hvad laver et pladeselskab egentlig? Skal jeg
have en manager? Hvad hvis jeg vil gøre det selv? Hvordan gjorde CHEFF Records?

DIT BRAND SOM MUSIK-ACT
v/ Danni Travn, musikjournalist og rådgiver. Har arbejdet med blandt andet Mø, Mads
Langer, Minds of 99 etc.
Danni vil fortælle om gode og dårlige eksempler på band- og kunstnerfortællinger og
om vigtigheden af storytelling ifm. med at skabe den kunstneriske identitet, og
hvordan man bedst håndterer pressen. Du skal også selv arbejde med dit
eget pitch af din musik.

SPEEDDATING PANEL SESSIONS
Få sparring på din vej ind i urban-musikbranchen.
9 mins individuelle sessions med forskellige branchefolk. Du får minimum 2 sessions
med 2 forskellige branchefolk, hvor du kan spørge ind til deres ekspertområder.
Tilmeld dig separat: https://forms.gle/gf9DGkBvPALDwN6a8

SPEEDDATINGPANEL
1:1-møde. Sparring med rollemodeller og brancherepræsentanter
Iris Gold
Udøvende rapper og sanger og sangskriver
Keywords: Sparring på musik, sangskrivning, karriererådgivning.

Anne Sofie Jeremiassen
Tidl. pladeselskabsdirektør på Virgin, fhv. Artpeople. Nuværende musikbranchekonsulent
Keywords: Indie- og majorlabels. Generel musikbrancheforståelse, karriererådgivning.

Danni Travn - PR- og brandekspert i musik
Musikjournalist og rådgiver (MØ, Minds of 99 etc.)
Keywords: Pressehåndtering og sociale medier.

Sarah Sølvsteen
Director, Luger Denmark, fhv. Skandinaivan Booking

Keywords: Karriereretning, booking, management, tour DIY, She Can Play - netværk
for piger. https://www.facebook.com/shecanplay/

Victoria Jespersen
A&R Warner Music og fhv. Influencer marketing Splay
Keywords: Pladeselskab, SoMe-marketing.

Jesper ’Livid’ Helles
Udøvende kunster og sangskriver (Kaliber, Sleiman mfl.)
Keywords: Rap, sangskrivning og karriererådgivning.

Kathrine Villadsen
Grundlægger af Beats by Girlz, producer og komponist

Keywords: Kreativ proces, sangskrivning, at producere din egen musik, lyttesession,
vokal, DIY. https://www.facebook.com/beatsbygirlzdenmark/

Esben Zefting
Producer (Tessa, Sleiman m.fl) og DIY-label og publishingejer: Elevate CPH
Keywords: Musikproduktion, sangskrivning, strategi (som artist, writer eller producer),
jura/kontrakter i musikbranchen, label+publishing.

Karen Mukupa – rapper, sanger, sangskriver
Udøvende rappe, sanger og sangskriver
Keywords: Rap og sangskrivning og karriererådgivning.

